Referat af bestyrelsesmøde 25. oktober 2016 kl. 18.30.
Til stede:

Frank, Hanne, Solveig og Niels

Fraværende: Helene, Dirch
Referent:

Hanne

Dagsorden:
1
2

3
4
5

Godkendelse af referat
Meddelelser:
a) Formanden
b) Sekretæren
c) Nedsatte udvalg
d) Øvrige
Orientering fra kasserer
Evt.
Næste møde dato

----------------------------------------------------------------------------------------------------Ad. 1.

Referat godkendt.

Ad. 2.

Formanden:
Lene er stoppet som suppleant efter eget ønske.
Der er nu installeret helårsvand og Tallykey-adgang til klubhuset. Samtidig er låsene skiftet i
skabene. Bestyrelsen og aktivitetsudvalg har fået udleveret nye nøgler. Solveig har ekstra
nøgler.
Sekretæren:
Afbud.
Aktivitetsudvalget:
Der er ikke arrangeret afriggertur grundet manglende tilslutning tidligere år.
Det overvejes at arrangere tur til Helsingør Søfartsmuseum i efteråret med tilskud fra
klubben.
Man forventer at holde klubaften 1. tirsdag i hver måned (med opstart i januar 2017)
Øvrige:
Niels har regnet på mulig opsætningshøjde og beregning af fald på markise. Markisen vil give
en minimal skygge for solen. Opsætning af markise på forsiden af klubhuset er nedstemt.
Tages op igen på næste bestyrelsesmøde.
Niels foreslog indkøb af opvaskemaskine, forslaget blev nedstemt.

Solveig indkøber krus, tallerkener, knive, gafler mm. til klubhuset.
Dirch sendte følgende:
Lidt nyt fra Havnebestyrelsen:
Vi får et nyt rengøringsfirma til vores toiletter, Delux Service Aps,
som starter den 1. nov. så må vi håbe det bliver bedre.
Den nye bro ved badeanstalten bliver færdig inden årets udgang
(Frederik har lige nu sommerferie, han er tilbage i nov) den store
motorbåd i indsejlingen kommer over på den nye bro så snart den er
færdig.
Hummeren’s bådplads er nu blevet færdig til aftalt tid, vær opmærksom
på det bliver Søhesten’s tur næste år til at blive renoveret fra
kommunens side, der er Pt ikke nogen plan om hvor og hvornår de
starter.
Det er derimod planen at vi fremover skal til at pakke vores stativer
m.m. sammen og stille dem på en af havnefogden anvist plads, præcist
som beskrevet i “ Ordensreglement for S/I Ishøj havn § 1. Søsætning og
ophaling.
Der er også ønske om at vi over tid, skal udfase alle træbukke/stativer pga. råd/ælde.
Vi har drøftet i bestyrelsen at hæve div takster, da de ikke er blevet reguleret i flere år.
På grund af stigende udgifter til vedligeholdelse af broer samt nye
broer og udskiftning af el tavler til broerne, arbejdes der med
forskellige besparelser/ kontingentstigning m.m. som naturligvis
bliver fremlagt på kommende repræsentantskabs møde.

Ad. 3. Solveig opfordrer medlemmerne til at tilmelde den kommende opkrævning af kontingent til
PBS/nets for at holde klubbens udgifter til opkrævning nede.
Ad. 4. Hanne udsender email til medlemmerne, hvor de opfordres til at sende kontaktoplysninger,
bådplads og lignende - så medlemslisten kan blive opdateret med de korrekte oplysninger.
Samtidig afgives tilsagn om at navn, tlf.nr. og bådplads må stå på en liste i klubhuset (i
tilfælde af hærværk, storm eller lignende).
Ad. 5.

Tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 18.30 i klubhuset.

